
„Preto bdejte v modlitbe

a buďte rozhodní v dobre...“

(viac na str. 3)

Časopis modlitbových skupín SM

Prinášať Ježiša – svetlo Máriino

SVETLO
MÁRIINO

Február ‘22



V tomto čísle nájdete:

Prvá sobota v mesiaci – deň, keď sa duchov-
ne spájame: modlíme sa ruženec, rozjíma-
me nad Božím slovom, slávime sv. omšu, 
adorujeme pred Sviatosťou Oltárnou, 
rozjímame nad témami v časopise Svetlo 
Máriino.

SVETLO
MÁRIINO

Prihlásenie k odberu časopisu: www.svetlomariino.sk
Kontaktujte nás na adrese: gospa3@gmail.com

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja  3

Úvahy pre modlitbové skupiny    4 - 7

Posolstvá na tému: Nezabudnite    8

Prvá sobota v mesiaci      9

Páter Slavko Barbarič: Ani ja ťa neodsudzujem... 10 - 12

Svedectvo: Boh vždy dá viac     13 - 14

Oznamy          15 - 16 

                 INTERNETOVÝ ČASOPIS
Je mesačný duchovný impulz pre modlit-

bové skupiny a jednotlivcov spojených 
so spoločenstvom Svetlo Máriino.

Vychádza pred prvou sobotou v mesiaci. Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ 
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„Drahé deti! Dnes vás pozývam, 

aby ste sa vrátili k osobnej 

modlitbe. Deti moje, 

nezabudnite, že satan je silný 

a chce k sebe pritiahnuť čo 

najviac duší. Preto bdejte 

v modlitbe a buďte rozhodní 

v dobre. Ja som s vami a 

všetkých vás žehnám svojím 

materinským požehnaním. 

Ďakujem vám, že ste prijali 

moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,

Kráľovnej pokoja,

25. januára 2022
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Páter Ljubo Kurtovič, OFM

     ��  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

Svätý Ľudovít z Montfortu zapísal: „Preto naozaj treba spolu so 
svätými povedať: O Márii nie je nikdy dosť hovoriť.“ Tak isto by sme mohli 
povedať aj o Máriiných posolstvách: „Nikdy nie je dosť hovoriť o modlitbe 
a pozývať k modlitbe.“ 

Vráťte sa

k osobnej modlitbe

Aj v tomto posolstve je Panna Mária veľmi 
stručná a konkrétna: „Pozývam vás, aby ste sa 
vrátili k osobnej modlitbe.“ My o Bohu 
môžeme čítať a počúvať pekné slová. Tieto 
pekné slová v nás môžu prebudiť apetít, smäd 
po Bohu, ale ho nemôžu uhasiť. Len skúsenosť 
stretnutia s Bohom môže uhasiť smäd. Táto 
skúsenosť sa získava len vďaka námahe a úsiliu 
o osobnú modlitbu. 

Gabriel Bunge, ktorý žije ako mních a kňaz, 
vo svojej knihe Ako sa modliť hovorí o kríze 
viery na Západe na jednej strane a na druhej 
strane v idíme množstvo teologickej a 
duchovnej literatúry, ktorá sa z roka na rok 
rozširuje. Toto množstvo kníh s duchovným 
obsahom vyjadruje nepokojné hľadanie 
človeka, ktorý nenachádza cieľ. Môžeme čítať 
duchovné spisy, knihy, múdre myšlienky 
cirkevných a púštnych otcov a v našom srdci a 
živote sa nič nemení. 

Zdá sa, že sme stratili kľúč k pokladu viery a 
tradície, ktorý máme v Cirkvi. Vieru môžeme 
pochopiť len vtedy, keď ju praktizujeme. 
Rovnako je to aj s Božím slovom, t. j. so 
Svätým písmom. Božie slovo potrebuje pôdu, 
do ktorej padne, potrebuje srdce, ktoré ho 
prijme. Až keď sa Božie slovo vtelí, stáva sa 
konkrétnym, hmatateľným a zrozumiteľným. 

Svätci sú živým príkladom vteleného Božieho 
slova. Dovolili Božiemu slovu, aby vošlo do 
ich srdca a stali sa novými, premenenými 
ľuďmi. Keď čítame životopisy svätých, vidíme 
Božie slovo také zrozumiteľné, hmatateľné a 
konkrétne. 

Len modlitbou môžeme byť skutočne tým, 
čím sme, obrazom a podobou Boha. Naša 
najhlbšia podstata je v našej oddanosti Bohu. 
Prejavom našej oddanosti je modlitba, ku 
ktorej nás Panna Mária ako matka pozýva aj v 
tomto posolstve. 

Panna Mária, pred ktorou sa satan trasie, 
nás upozorňuje na nebezpečenstvo, ktorému 
s m e  v y s t a v e n í ,  k e ď  s a  n e m o d l í m e . 
Nebezpečenstvo, pred ktorým nás Panna 
Mária varuje, je satan a všetky jeho pasce, 
klamstvá a podvody. Satanovým cieľom je 
uspať nás, pritiahnuť nás k sebe svojimi 
príťažlivými sľubmi, po ktorých, ak s nimi 
súhlasíme, zažijeme spustošenie a otroctvo. 
Veľmi ľahko upadneme do zábudlivosti, 
duchovne zaspíme  a vzdialime sa od Pána. 

Existuje mnoho príčin, ktoré nás vzďaľujú 
od Pána. Je to naša nesústredenosť, životné 
starosti, šomranie, ideológie, strachy a rôzne 
pokušenia. Aj toto obdobie pandémie, ktoré 
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žijeme, je krízové obdobie, ktoré nám 
odhaľuje naše duchovné bohatstvo alebo 
chudobu. Aj v tomto čase môžeme vidieť 
nakoľko patríme Pánovi alebo tomuto svetu a 
jeho zákonom. 

Panna Mária nás pozýva veľmi jedno-
duchými slovami, ktoré pripomínajú slová 
apoštola Petra v prvom liste: „Buďte triezvi a 
bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako 
revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5, 8). 

Aj svätý Pavol v liste Efezanom hovorí: 
„Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho 
moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli 
čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s 
krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocno-
sťami, s vládcami tohto temného sveta, so 
zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 10-12). 

V liste svätý Pavol zaraďuje našu ľudskú 
existenciu, náš ľudský život do kategórie 
vojny. Je vojnový stav. Nachádzame sa v  
duchovnej vojne, vojne o duše. V tejto vojne 
nie sme bez „zbraní“ a možnosti vzoprieť sa 
zlu. Náš nepriateľ nás prevyšuje svojou silou a 
prefíkanosťou. A náš boj nie je proti krvi a 
mäsu. Telo nie je nepriateľ, ktorého musíme 
zabiť. Ide o silu zla. 

Zlo i zlého porazil jeden jediný –  Pán na 
kríži. Nemôžeme ísť vlastnou silou proti zlu, 
ale modlitbou sa môžeme obracať k Pánovi, 
budovať s ním vzťah, rozhodovať sa pre dobro 
a vyberať si dobro, aby sme boli chránení pred 
zlom. 

Modlitba: Panna Mária, si blahoslavená, 
pretože si verila. Ty si nepoškvrnená Matka, 
ktorá si rozmliaždila hlavu nášmu nepriateľovi. 
Ty si tá, ktorá nám prinášaš a daruješ Ježiša. Ty si 
tá, ktorá nás vedieš k Ježišovi. Svojím príhovorom 
nám vypros dar viery, prebuď v našich srdciach 
hlbokú túžbu po Pánovi, ktorému si slúžila a 
ostala si verná až do kríža na Kalvárii. Veľakrát 
nám v svojich posolstvách hovoríš: „Ja som s 
vami.“ Aj my sa chceme modliť, až kým nám Pán 
nedaruje hlbokú skúsenosť svojej blízkosti a 
lásky. Skúsenosť slobody a istoty od zla i zlého, 
ktorý číha na naše duše. Pros, Mária, s nami, za 
nás i za všetkých, ktorí opustili modlitbu i Boha. 
Nech každé ľudské srdce, ktoré je stvorené na 
Boží obraz i podobu, zakúsi krásu a hĺbku Božej 
lásky a milosrdenstva. Amen. 

Svetlo Máriino      Február  2022
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     �●  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

Mária nám jednoducho a jasne z nebeskej perspektívy hovorí o tom, 
čo sa deje na zemi: „Nezabudnite, že satan je silný a chce k sebe 
pritiahnuť čo najviac duší.“ Dáva nám tri prostriedky ako sa mu 
vzoprieť – modlitba, dobré skutky a jej materinské požehnanie. Keď nás 
pozýva k osobnej modlitbe, určite k nej patrí modlitba ruženca. 
Povedala: „Dávam vám najsilnejšiu zbraň proti diablovi.“ Vo chvíľach 
nepokoja, strachu, pokušení kladie nám do rúk ruženec. „S ružencom 
zvíťazíte nad všetkými neduhmi, ktoré chce teraz satan vniesť do 
Katolíckej cirkvi. Kňazi, všetci sa modlite ruženec! Zasväťte čas 
modlitbe ruženca!“ (25.6.1985).

S Máriou bdieť a byť dobrý
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Terézia Gažiová

„Nebojte sa! Keď sa modlíte, satan 
vám nemôže nič urobiť, lebo ste Božie 
deti a Boh nad vami bdie. Modlite sa! 
Ruženec majte stále v rukách ako 
znamenie proti satanovi, že patríte mne“ 
(25.2.1988). „Keď ste unavení a chorí, a 
keď nevidíte zmysel vášho života, 
vezmite si ruženec a modlite sa, až kým sa 
vám modlitba nestane radostným 
s t re t n u t í m  s  v a š i m  S p a s i te ľ o m“ 
(25.4.2001). „Dnes vás pozývam, aby ste 
sa zvlášť teraz postavili modlitbou proti 
satanovi. Satan chce pôsobiť viac teraz, 
keď viete o jeho pôsobení. Drahé deti, 
oblečte sa do zbroje a s ružencom v ruke 
nad ním zvíťazíte“ (8.8.1985). „Proste, 
aby ste mohli byť apoštolmi Božieho 
svetla v tomto čase tmy a beznádeje. Toto 
je čas vašej skúšky. S ružencom v ruke a 
l á s k o u  v  s r d c i  p o ď t e  s o  m n o u “ 
(2.3.2012).

Druhý prostriedok je: byť rozhodní v 
dobre. Denne sme konfrontovaní s 
napätím,  ktoré narastá. Vo vzduchu je 
nebezpečenstvo choroby i vojny. Tak 
ľ a h k o  s k ĺ z n e m e  a  p r i d á m e  s a  k 
n e r v ó z n e m u  d av u .  Na š a  ľ u d s k á 
prirodzenosť je viac naklonená ku zlu 
ako k dobru. Takí sme. Mária nás volá, 
tak  ako Jež i š  v  evanjel iu ,  na  z lo 
odpovedať dobrom: „Tomu, kto ťa udrie 
po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti 
berie plášť, neodopri ani šaty“ (Lk 6, 29). 

Sv. Peter píše: „Priblížil sa koniec 
všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte 
na modlitbách. A predovšetkým majte 
vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska 
zakrýva množstvo hriechov“ (1 Pt 4, 7-
8).  Aby sme dokázali by ť dobrí, 
potrebujeme sa priateliť s tým, ktorý je 
jediné dobro. Pozerať na Ježišov príklad, 
sýtiť sa jeho slovom, to je osobná 



modlitba. Najlepšie ho nasledovala na 
zemi Mária. Poslúchnime jej materinské 
rady v posolstvách. 31. júla 1986 nám 
povedala: „Nech vám je vždy jediným 
prostriedkom láska! Láskou obrátite na 
dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo 
privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne 
moji a ja vám môžem pomáhať.“ „... 
pozývam vás, aby ste boli odvážni, aby ste 
sa nevzdávali, pretože aj najmenšie 
dobro, aj najmenší znak lásky víťazí nad 
čoraz viditeľnejším zlom. Deti moje, 
počúvnite ma, aby zvíťazilo dobro...“ 
(2.10.2018). „Tieto dni sú dňami, keď sa 
treba rozhodnúť pre Boha, pre pokoj a 
dobro. Nech z vášho života a myšlienok 
vymizne každá nenávisť, žiarlivosť a nech 
vo vás prebýva len láska k Bohu a 
blížnemu“ (25.1.1993). „Povedzte, deti 
moje, každému: Ja ti želám dobro a on sa 
ti odplatí dobrom a dobro, deti moje, 
bude prebývať v srdci každého človeka“ 
(25.12.1997). „Dnes vás pozývam, aby 
ste sa zvlášť modlili, prinášali obety a 
konali dobré skutky za pokoj vo svete. 
Satan je silný a chce všetkými silami 
zničiť pokoj, ktorý prichádza od Boha“ 
(25.10.1990).

Tretím prostriedkom našej ochrany 
proti pôsobeniu satana je Máriina 
blízkosť a jej materinské požehnanie. 
Vizionári nám vydávajú svedectvo, že 
Mária prichádza vždy radostná a šťastná, 
lebo má dovolené prichádzať a brániť 
nás.  Vždy keď sa jej  zasväcujeme 
nachádzame sa pod je vystretými 
rukami, ktoré nás žehnajú a chránia. Ona 
je tá, cez ktorú príde víťazstvo. Kto sa 
utieka pod jej ochranu, nikdy nebude 
sklamaný. To nás učí Cirkev slovami 
modlitby: „Spomeň si, svätá Panna 
Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol 
niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju 

ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o 
tvoje orodovanie“.

O jej mocnej ochrane vydávajú 
svedectvo zástupy svätých v nebi i 
pútnici, ktorí prešli Medžugorím a 
ukrývajú sa v jej Nepoškvrnenom srdci. 
Keď sa priblížime k Márii, dobro víťazí 
nad zlom.

Modlitba: Odovzdajme sa pod jej 
ochranu modlitbou sv. Jána Bosca: 
„Mária, mocná Panna, veľká a slávna 
opora Cirkvi, úžasná pomoc kresťanov, 
ohromná ako vojsko zoradené do boja, 
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta. 
Ochráň nás pred nepriateľom v našich 
ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach a v 
hodine smrti nás prijmi do večnej 
radosti. Amen“.

 - 7 -

Svetlo Máriino      Február 2022

dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo 
privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne 
moji a ja vám môžem pomáhať.“ „... 
pozývam vás, aby ste boli odvážni, aby ste 
sa nevzdávali, pretože aj najmenšie dobro, 
aj najmenší znak lásky víťazí nad čoraz 
viditeľnejším zlom. Deti moje, počúvnite 
ma, aby zvíťazilo dobro...“ (2.10.2018). 
„Tieto dni sú dňami,  keď sa treba 
rozhodnúť pre Boha, pre pokoj a dobro. 
Nech z vášho života a myšlienok vymizne 
každá nenávisť, žiarlivosť a nech vo vás 
prebýva len láska k Bohu a blížnemu“ 
(25.1.1993). „Povedzte, deti moje, 
každému: Ja ti želám dobro a on sa ti 
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proti pôsobeniu satana je Máriina blízkosť 
a jej materinské požehnanie. Vizionári 
nám vydávajú svedectvo, že Mária 
prichádza vždy radostná a šťastná, lebo má 

dovolené prichádzať a brániť nás. Vždy 
keď sa jej zasväcujeme nachádzame sa pod 
je vystretými rukami, ktoré nás žehnajú a 
chránia. Ona je tá, cez ktorú príde 
víťazstvo. Kto sa utieka pod jej ochranu, 
nikdy nebude sklamaný. To nás učí Cirkev 
slovami modlitby: „Spomeň si, svätá 
Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby 
bol niekto opustený, kto sa utiekal pod 
tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a 
žiadal o tvoje orodovanie“.

O jej  mocnej  ochrane v ydávajú 
svedectvo zástupy svätých v nebi i pútnici, 
ktorí prešli Medžugorím a ukrývajú sa v jej 
Nepoškvrnenom srdci. Keď sa priblížime 
k Márii, dobro víťazí nad zlom.

Modlitba: Odovzdajme sa pod jej 
ochranu modlitbou sv. Jána Bosca: 
„Mária, mocná Panna, veľká a slávna 
opora Cirkvi, úžasná pomoc kresťanov, 
ohromná ako vojsko zoradené do boja, ty 
sama si vyvrátila všetky bludy sveta. 
Ochráň nás pred nepriateľom v našich 
ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach a v 
hodine smrti nás prijmi do večnej radosti. 
Amen“.
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     �●  Posolstvá na tému                      

„Nezabudnite, deti moje, že satan je silný a chce vás 
odvrátiť od modlitby. Nezabudnite, že modlitba je 
tajomný kľúč stretnutia s Bohom.“ 25.8.2017

„Nikdy nezabudnite, že každý váš brat nosí v sebe 
niečo drahocenné – dušu.“ 2.7.2017

„...Deti moje, nezabudnite, každý z vás je 
jedinečným svetom pred nebeským Otcom. 
Nezabudnite, že v Eucharistii, ktorá je 
srdcom viery, je môj Syn stále 
s vami.“ 2.5.2016

„...Nezabudnite, že vás môj Syn 
svojím krížom vykúpil a umožnil vám 
byť opäť Božími deťmi, nanovo môcť volať 
nebeského Otca: ,Otče!‘“ 2.6.2013
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Nezabudnite



     �●  Posolstvá na tému                      

Povzbudzujem

„Žehnám vás so svojím Synom Ježišom
a pozývam vás, aby ste nestrácali nádej
a aby váš zrak i srdce boli stále upriamené
na nebo a večnosť.“ 25.12.2016

„Môj Syn vám ukázal cestu a dal vám nádej
a ja vás potešujem a povzbudzujem.
Pretože, deti moje, ja som spoznala bolesť,
ale mala som vieru a nádej. Teraz mám odmenu života
v kráľovstve môjho Syna. Preto ma počúvnite,
majte odvahu a nevzdávajte sa. Ďakujem vám.“ 2.10.2018

„Vy buďte odblesk a vzor svojím životom,
že viera a nádej sú ešte živé a že nový svet
pokoja je možný.“ 25.7.2020

„Deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti
a nestráca nádej.“ 25.3.2021
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 vás k nádeji
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                       Svetlo Máriino      Február 2022   Prvá sobota v mesiaci  ●  

  Naše spoločné

modlitbové stretnutie

sa uskutoční

v sobotu 05.02.2022.

Tento mesiac

sa budeme modliť

za všetkých, ktorí sú

vystavení a zotročení

vplyvom zla a zlého.



Ani ja ťa neodsudzujem...

Modlitba
Nebeský Otče! Ďakujem ti, že som aj 

dnes pocítil, aká veľká je tvoja dobrota 
a milosrdenstvo. Ďakujem ti za slová, 
ktoré si mi dal skrze kňaza, ktorý mi v 
tvojom mene povedal :  „ A ja ťa 
rozhrešujem od tvojich hriechov... 
Choď v pokoji!“ Teraz chcem naozaj 
priniesť pokoj do svojej rodiny a 
ľuďom, s ktorými žijem. Odteraz 
c h c e m  s v e d č i ť  o  t v o j e j  l á s k e , 
nadovšetko milovať teba i svojich 
blížnych ako seba samého.

Tým, ktorých som urážal, chcem 
svojím životom každý deň pripravovať 
radosť a prinášať pokoj. Každodenne 
chcem prežívať vďačnosť voči tebe. 
Chcem si všímať všetkých, ktorí mi 
preukazujú dobro. Chcem si všimnúť aj 
najmenší dar, ktorý dostanem od ľudí a 
stvorení, a tak chcem byť tebe aj im 
neprestajne vďačný.

Už teraz ti ďakujem za dobro, ktoré 
urobíš cezo mňa. Nech je všetko na 
tvoju chválu a slávu. Keďže si ma 
neodsúdil, učiň ma nástrojom svojho 
pokoja a lásky vo svete.

Odovzdávam ti všetky tie chvíle, v 
ktorých budem pokúšaný a v ktorých 
p re  s vo j e  s l ab o s t i  p o d ľ a h n e m . 
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Odovzdám ti tie chvíle, v ktorých moja 
láska zlyhá. Nech tvoja láska všetko 
uzdraví a obnoví.

Odovzdávam ti svoje zranené srdce, 
aby ma nikdy viac neviedli negatívne 
pocity. Daj mi silu a svetlo, aby som 
mohol v každom okamihu nájsť 
správne slovo k iným ľuďom, slovo, 
ktoré bude zachraňovať, usmerňovať, 
povzbudzovať a poúčať. Nikdy viac 
nechcem hádzať kameň odsúdenia na 
ľudí okolo seba. Radšej sa za nich 
budem modliť a obetovať sa.

Bože, na príhovor svojej milovanej 
služobnice Márie, učiň ma nástrojom 
svojho pokoja a zmierenia! Nech v 
mojom srdci vždy vládne pokoj, s 
ktorým ma po spovedi poslal kňaz do 
sveta! To sú tvoje slová: Choď v pokoji!

Panna Mária, Matka hodná lásky, 
nauč mňa a všetky svoje deti milovať...

„Drahé deti! Nenávisť plodí nesvár a 
nevidí nikoho a nič. Pozývam vás, aby ste 
vždy zachovávali svornosť a pokoj. 
Zvlášť, drahé deti, pôsobte s láskou na 
mieste, kde žijete. Nech je pre vás láska 
vždy jediným prostriedkom. Láskou 
obrátite na dobro všetko, čo satan chce 
zničiť alebo privlastniť si. Iba tak môžete 
byť úplne moji a ja vám môžem pomôcť. 

Páter Slavko Barbarič (1946 - 2000)

Z knihy  “Daj mi svoje ranené srdce. Spoveď: prečo a ako?”



- 11 -

Svetlo Máriino      Február 2022

Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie.“ (31. júla 1986)

Nech moja láska rastie a vo večnosti 
dosiahne dokonalosť. Amen.

Desatoro Božích prikázaní
1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš 

mať iných bohov okrem mňa, ktorým 
by si sa klaňal.

2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné 

dni.
4. Cti otca svojho a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti 

svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po 

manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho 

blížneho.

Pravidlá pre život
• Budem veriť v Boha, milovať ho 

celým svojím srdcom.
• Budem chváliť Boha a modliť sa k 

nemu.
• V nedeľu budem s Božím ľudom 

sláviť Eucharistiu.
• Budem mať na pamäti, že aj ja som 

zodpovedný za našu rodinu, nielen 
rodičia.

• Budem si chrániť svoje zdravie.
• Rád budem požičiavať a deliť sa s 

inými o to, čo mám.
• Vždy budem hovoriť pravdu a 

neprezradím nijaké tajomstvo.
• Budem si svedomito plniť svoje 

povinnosti.



     �●  Svedectvo                      

Prvýkrát som o Medžugorí počula pred trinástimi rokmi od 
priateľky, s ktorou som sa z času na čas stretávala a zdieľali sme 
radosť z poznávania Božieho pôsobenia v našich životoch. 
Pozvanie navštíviť toto súčasné Máriino miesto zaznelo v mojom 
farskom spoločenstve, a tak som hneď nasledujúci rok putovala na 
toto požehnané miesto spolu so sakrálnym zborom Ave Maria.

Boh vždy dá viac

Do Medžugoria sme išli, samozrejme, 
s hudobnými nástrojmi (s tromi husľami 
a mojou bandurou – ukrajinský tradičný 
hudobný nástroj), pretože sme veľmi 
chceli hrať na Mladifeste. Žiaľ, nám to 
nedovolili. Naučili sme sa veľmi dôležitú 
lekciu pokory. A všetky nasledujúce roky 
až do roku 2019, keď sme spolu hrávali, 
sme na to nikdy nezabudli. Pri našej 
tvorbe sme sa učili počúvať Boha, ísť tam, 
kam nás volá, kde nás potrebuje a nejsť v 
neposlušnosti dopredu. Spoločne sme sa 
modlili a chodili na pešie púte. Mnohé z 
našich vystúpení, najmä po druhej 
návšteve Medžugoria v roku 2014, sme 
robili v duchu posolstiev Panny Márie. 
Čítali sme ich v domovoch dôchodcov, v 
nemocniciach, vo väzeniach, vo farskom 
kostole a kostoloch. Hrali sme počas 
adorácií, spievali sme medžugorské 
piesne.

Boh vždy dáva viac než žiadaš, ale 
vtedy, keď to potrebuješ. Po štyroch 
rokoch učenia sa pokore sme... hrali Ave 
Maria od Giulia Cacciniho na vonkaj-

šom oltári v Medžugorí počas svätej 
omše. O takom niečom sme ani nesnívali 
–  h r a l i  s m e ,  k e ď  s a  o d o h r á v a l i 
najdôležitejšie momenty liturgie – sv. 
prijímanie. A nebolo to len nejaké 
vystúpenie, ale modlitba strunami, 
srdcom, celou bytosťou.

V Medžugorí pútnici vždy chodia k 
hrobu pátra Slavka Barbariča. Keď som 
sa tam v roku 2014 modlila, prišla mi 
myšlienka, že chcem urobiť niečo pre 
Medžugorie a úprimne som prosila pátra 
Slavka, aby mi s tým pomohol. Večer ku 
mne prišla Olinka z komunity Svetlo 
Máriino. Začali sme sa rozprávať. Spýtala 
sa ma, kde pracujem a keď počula 
odpoveď, potešila sa: „Och, potrebujeme 
u k raj i n s ké h o  � l o l ó ga .“  Od v ted y 
pomáham komunite  s  prekladmi 
rôznych textov z ruštiny, no najviac sa ma 
dotýka moment, keď dostanem na 
korektúru posolstvo Panny Márie. Viem, 
že na Ukrajine je toľko �lológov, ktorí sú 
lepší ako ja a mne je zverená takáto 
zodpovedná úloha. Dôležité je dávať 
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pozor, aby sa nijak nezasahovalo do textu 
posolstva, pozorne ho porovnávať s 
chor vátsky m or iginálom a iný mi 
slovanskými variantmi, kontrolovať 
význam slov v slovníkoch, konzultovať ... 
Niekedy sa mi aj slzy tlačia do očí, keď si 
uvedomujem, aká som malá a dotýkam 
sa niečoho tak veľkého.

Pri príležitosti 40. výročia zjavení 
Panny Márie som preložila knihu 
Mirjany Soldo Moje srdce zvíťazí. S 
p re k l ad o m  s o m  z ač a l a  n a  ko n c i 
školského roka, keď bolo v škole veľa 
práce, no napriek prebdeným nociam 
som bola šťastná.

Raz som v knihe o Medžugorí čítala, že 
vizionári mali svoje modlitbové skupiny, 
s ktorými sa modlili od samého začiatku 
zjavení. Pomyslela som si, akí sú títo ľudia 
šťastní, pretože sa modlia spolu s tými, 
ktorí vidia Matku Božiu. A potom mi 
jedného dňa ponúkli  modliť  sa v 
modlitbovej skupine s vizionárom 
Ivanom. S vďačnosťou som sa sklonila 
pred Bohom, pretože opäť naplnil túžbu 

môjho srdca. Po návrate z Medžugoria v 
roku 2014 som poprosila Pannu Máriu, 
aby sem prišiel môj manžel. A prišla na 
ú ž a s ný  s p ô s o b  a k o  h o  p r i v i e s ť . 
Komunita Svetlo Máriino v roku 2018 
nás dvoch pozvala na duchovnú obnovu 
pre manželské páry. Bolo to niečo 
výnimočné, keď mi manžel posledný 
večer pred návratom domov povedal: 
„Vieš, chcel som ti urobiť radosť – a išiel 
som sa vyspovedať. Náš kňaz išiel do 
hotela, spýtal som sa a cestou ma 
vyspovedal.“ Môj manžel dlhé roky 
nepristupoval k sviatosti pokánia, ale 
jeho srdce bolo zasiahnuté práve tu vo 
„spovednici sveta“, ako sa Medžugorie 
nazýva.

Medžugorie je miesto, kde cítim silnú 
prítomnosť Panny Márie, jej materinskú 
nežnosť, kde zbieram lásku a pokoj a 
chcem ich prinášať do sveta.

Ďakujem mami!
         

Liliana, Ukrajina 

Svetlo Máriino      Február 2022



МОЛИТВЕННАЯ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА

26. - 27. ìàðòà 2022

О ПЛОДАХ МЕДЖУГОРЬЯ В ЛАТВИИ, УКРАИНЕ, ЛИТВЕ, РОССИИ,
БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНЕ И МОЛДАВИИ

Ин 19:27

www.medjugorje.hr
www.medjugorje.com.ua
www.medjugorje.ru
www.medjugorje.lv

«Ñå, Ìàòåðü

   òâîÿ!»

26 - 27 березня 2022 року пройде

МОЛИТОВНА ОНЛАЙН ЗУСТРІЧ

ПРО ПЛОДИ МЕДЖУҐОР’Я В БІЛОРУСІ, КАЗАХСТАНІ,

ЛАТВІЇ, ЛИТВІ,  МОЛДОВІ, РОСІЇ, УКРАЇНІ

на тему: «Ось Мати твоя…» (Йо 19,27).

Запрошуємо всіх охочих доєднатися 

до спільної радості й молитви!

Приєднатись до прямої трансляції

та отримати більш детальну інформацію

ви зможете на наших сторінках: 

 та www.svitlomarĳi.com.ua medjugorje.com.ua
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МОЛИТОВНА ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ

26 - 27 áåðåçíÿ 2022

ПРО ПЛОДИ МЕДЖУҐОР’Я В БІЛОРУСІ, КАЗАХСТАНІ, ЛАТВІЇ,
ЛИТВІ, МОЛДОВІ, РОСІЇ, УКРАЇНІ

Йо 19,27

www.medjugorje.hr
www.medjugorje.com.ua
www.medjugorje.ru
www.medjugorje.lv

«Îñü Ìàòè

     òâîÿ…»

Ось Мати твоя…

26.-27. marca 2022 sa bude konať 

MODLITBOVÉ ONLINE STRETNUTIE

o plodoch Medžugoria v Bielorusku, Kazachstane, 

Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Rusku, Ukrajine 

na tému: „Hľa, tvoja matka!“

Pozývame všetkých k spoločnej modlitbe i radosti.

Viac informácii ako aj priamy prenos 

nájdete na našej stránke:

www.svetlomariino.sk

MODLITBOVÉ ONLINE STRETNUTIE

26.-27. marca 2022

O PLODOCH MEDŽUGORIA V BIELORUSKU, KAZACHSTANE, LITVE,
LOTYŠSKU, MOLDAVSKU, RUSKU, UKRAJINE

Jn 19,27

www.medjugorje.hr
www.medjugorje.com.ua
www.medjugorje.ru
www.medjugorje.lv

«Hla, tvoja

matka!

Hľa, tvoja matka!

Pozývame vás

na 27. medzinárodnú duchovnú 

obnovu pre organizátorov pútí, 

vedúcich centier pokoja a 

medžugorských modlitbových a 

charitatívnych skupín, ktorá sa 

uskutoční od 14. do 18. marca 

2022 v Medžugorí.

Téma: „Učte sa odo mňa a nájdete 

odpočinok“ (Mt 11, 28-30)

kontakt: 00387 63 162 194 (Janka)

             gospa3@gmail.com

Drahí priatelia, 20. februára 

2022 začiname našu 33-dňovú 

prípravu k zasväteniu sa 

Najsvätejšej Trojici 

prostredníctvom Panny Márie a 

končíme 25. marca 2022 na 

slávnosť Zvestovania Pána. 

Pozvite svojich priateľov a 

známych.

Viac informácii na: 

www.svetlomariino.sk  
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     �●  Oznamy                      

Zasvätenie sa Najsvätejšej 

Trojici prostredníctvom 

Panny Márie

Učte sa odo mňa

a nájdete odpočinok



Pozývame vás

na 27. medzinárodnú duchovnú 

obnovu pre organizátorov pútí, 

vedúcich centier pokoja a 

medžugorských modlitbových a 

charitatívnych skupín, ktorá sa 

uskutoční od 14. do 18. marca 

2022 v Medžugorí.

Téma: „Učte sa odo mňa a nájdete 

odpočinok“ (Mt 11, 28-30)

kontakt: 00387 63 162 194 (Janka)

             gospa3@gmail.com

Drahí priatelia, 20. februára 

2022 začiname našu 33-dňovú 

prípravu k zasväteniu sa 

Najsvätejšej Trojici 

prostredníctvom Panny Márie a 

končíme 25. marca 2022 na 

slávnosť Zvestovania Pána. 

Pozvite svojich priateľov a 

známych.

Viac informácii na: 

www.svetlomariino.sk  

     �●  Oznamy                      

Zasvätenie sa Najsvätejšej 

Trojici prostredníctvom 

Panny Márie

Učte sa odo mňa

a nájdete odpočinok
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SVETLO
MÁRIINO

Spoločenstvo SVETLO MÁRIINO – súkromné 
združenie veriacich. Členovia chcú 
nasledovaním života Panny Márie prinášať 
Svetlo – Ježiša súčasnému svetu, odliť sa a 
obetovať za uskutočnenie Božích plánov 
spásy skrze Pannu Máriu v tejto dobe. 
              Viac informácií: www.svetlomariino.sk

MODLITBOVÉ SPOLOČENSTVÁ – zvyčajne sa 
stretávajú raz týždenne na modlitbe ruženca 
na úmysly Panny Márie, za potreby blížnych, 
rozjímajú nad Božím slovom, zasväcujú sa 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.



Ak máte záujem �nančne podporiť
činnosť spoločenstva SVETLO MÁRIINO,

môžete prispieť na účet: 

Názov účtu: SVETLO MÁRIINO,
n. o. Banka: Slovenská sporiteľňa 

(Erste Group bank)
Číslo účtu: 5058517603/0900 

IBAN: Sk5409000000005058517603 
BIC/SWIFT: GIBASKBX

IČO: 45743304 

Pán Boh zaplať!V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho 
koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjadrenia Cirkvi, ktorej sa 
celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko ostatné majú 
v tomto časopise hodnotu len ľudského svedectva. 
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